
 

 

 

 

 

 
Тел.: (843) 264-74-01, факс: (843) 292-07-26. mkrt@tatar.ru, mincult.tatarstan.ru 

 

 

       ПРИКАЗ                                            г.Казань                                   БОЕРЫК 

 

14.02.2017                                                                           № 132/1 од 
 

 

Алабуга шәһәре территориясендә 

урнашкан җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас 

объектлары территорияләре 

чикләрен раслау турында  

 

   

“Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи 

һәм мәдәни ядкәрләре) турында”гы 2002 елның 25 июнендә кабул ителгән 73-

ФЗ номерлы законына, “Татарстан Республикасында мәдәни мирас 

объектлары турында”гы 2005 елның 1 апрелендә кабул ителгән 60-ЗРТ 

номерлы Татарстан Республикасы Законына нигезләнеп, махсус җайга салына 

торган шәһәр төзелеше эшчәнлеге объектлары буларак, федераль әһәмияткә 

ия мәдәни мирас объектларын һәм аларның территорияләрен саклауны һәм 

дәүләт тарафыннан саклап тотуны тәэмин итү максатларында, 

 

 

БОЕРАМ: 

 

1. Алабуга шәһәре территориясендә урнашкан җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен расларга (1 

нче кушымта). 

2. Алабуга шәһәре территориясендә урнашкан җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалану 

режимын расларга (2 нче кушымта). 

3. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 

 

Министр                                                                               А.М. Сибагатуллин 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул. Пушкина, д. 66/33, г. Казань, 420015 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Пушкин ур., 66/33нче йорт, Казан ш., 420015 



 

 

______ел_____боерык

ка  

1 нче кушымта 

 

 

Алабуга шәһәре территориясендә урнашкан җирле (муниципаль) әһәмияткә 

ия мәдәни мирас объектлары территорияләре ЧИКЛӘРЕ 

 

Алабуга шәһәре, Татарстанга 10 ел урамы, 6-8 нче йорт  адресы буенча 

урнашкан “Сәүдәгәр Стахеев йорты” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объектының территорияләре чикләре картасы (схемасы)  

 

 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

          мәдәни мирас объекты 

                                              

      мәдәни мирас объекты территориясе 



 

 

Алабуга шәһәре, Татарстанга 10 ел урамы, 6-8 нче йорт адресы буенча 

урнашкан “Сәүдәгәр Стахеев йорты” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объектының территорияләре чикләренә картографик 

тасвирлама 

 

Алабуга шәһәре, Татарстанга 10 ел урамы, 6-8 нче йорт  адресы буенча 

урнашкан “Сәүдәгәр Стахеев йорты” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объектының территорияләре чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеше: Мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.2-3), 

мәдәни мирас объекты территориясе буенча (н.3-4). 

Көньяк-көнчыгыш өлеше: мәдәни мирас объекты территориясе буенча (н.3-

4), мәдәни мирас объекты территориясе буенча (н.3-4), мәдәни мирас бинасы 

дивары буйлап (н.4-5). 

Көньяк-көнбатыш өлеше:  мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.6-7), киртә 

чикләрендә (н.7-8). 

Төньяк-көнбатыш өлеше: мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.8-1). 

 

Алабуга шәһәре, Татарстанга 10 ел урамы, 6-8 нче йорт  адресы буенча 

урнашкан “Сәүдәгәр Стахеев йорты” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объектының территорияләре чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№  

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS 84) нокталарның 

координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471970.95 2302074.2 55°45'38,62" 52°03'02,90" 

2 471960.92 2302120.85 55°45'39,14" 52°03'03,09" 

3 471942.93 2302116.98 55°45'39,41" 52°03'03,19" 

4 471901.96 2302104.37 55°45'40,48" 52°03'03,58" 

5 471891.99 2302102.67 55°45'40,78" 52°03'03,69" 

6 471899.42 2302061.05 55°45'40,61" 52°03'04,67" 



7 471909.48 2302062.76 55°45'39,93" 52°03'04,39" 

8 471923.3 2302065.2 55°45'39,15" 52°03'04,14" 

Алабуга шәһәре, Дурова һәм Казан урамнары киселешендә урнашкан 

“Александров бакчасы, 1866-1868 еллар” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

объект территорияләре чикләре картасы (схемасы) 

 

 
 

 Шартлы билгеләр: 

 

мәдәни мирас объекты 

территориясе  

 

 

 



 

 

Алабуга шәһәре, Дурова һәм Казан урамнары киселешендә урнашкан 

“Александров бакчасы, 1866-1868 еллар” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

объект территорияләре чикләренә картографик тасвирлама 

 

Алабуга шәһәре, Дурова һәм Казан урамнары киселешендә урнашкан 

“Александров бакчасы, 1866-1868 еллар” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

объект территорияләре чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Казан, Яр буе урамнары буйлап (н.20-27). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Яр буе, Шишкин урамнары буйлап (н.27-32). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Шишкин урамы буйлап (н.32-1), кунакханә 

территориясе чикләрендә (н.1-10). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Кунакханә территориясе чикләрендә (н.10-20). 

 

 

Алабуга шәһәре, Дурова һәм Казан урамнары киселешендә урнашкан 

“Александров бакчасы, 1866-1868 еллар” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

объект территорияләре чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№  

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471989.40 2300846.55 55°45'19,33" 52°02'42,89" 

2 472071.42 2300825.36 55°45'21,98" 52°02'41,68" 

3 472100.44 2300790.30 55°45'22,92" 52°02'39,67" 

4 472097.44 2300829.73 55°45'22,83" 52°02'41,93" 

5 472097.94 2300832.50 55°45'22,84" 52°02'42,09" 

6 472143.27 2300848.30 55°45'24,31" 52°02'42,99" 

7 472149.03 2300846.51 55°45'24,49" 52°02'42,89" 

8 472151.30 2300844.22 55°45'24,57" 52°02'42,76" 

9 472159.71 2300816.84 55°45'24,84" 52°02'41,19" 

10 472164.81 2300808.57 55°45'25,00" 52°02'40,72" 



11 472206.69 2300817.62 55°45'26,36" 52°02'41,24" 

12 472215.33 2300792.24 55°45'26,64" 52°02'39,78" 

13 472282.92 2300798.33 55°45'28,82" 52°02'40,13" 

14 472292.54 2300799.74 55°45'29,13" 52°02'40,21" 

15 472292.81 2300804.52 55°45'29,14" 52°02'40,48" 

16 472294.55 2300814.34 55°45'29,20" 52°02'41,05" 

17 472298.91 2300824.24 55°45'29,34" 52°02'41,62" 

18 472303.72 2300829.70 55°45'29,50" 52°02'41,93" 

19 472306.24 2300836.24 55°45'29,58" 52°02'42,30" 

20 472303.97 2300847.30 55°45'29,50" 52°02'42,94" 

21 472209.56 2301016.63 55°45'26,45" 52°02'52,65" 

22 472192.21 2301031.10 55°45'25,89" 52°02'53,48" 

23 472190.28 2301028.43 55°45'25,83" 52°02'53,32" 

24 472177.36 2301036.62 55°45'25,41" 52°02'53,79" 

25 472157.19 2301049.41 55°45'24,76" 52°02'54,53" 

26 472132.32 2301069.34 55°45'23,95" 52°02'55,67" 

27 472097.29 2301106.65 55°45'22,82" 52°02'57,81" 

28 472093.78 2301102.28 55°45'22,71" 52°02'57,56" 

29 472086.40 2301096.14 55°45'22,47" 52°02'57,20" 

30 472017.18 2301099.40 55°45'20,23" 52°02'57,39" 

31 472030.56 2301021.27 55°45'20,66" 52°02'52,91" 

32 472032.62 2300973.69 55°45'20,73" 52°02'50,18" 

33 472022.52 2300925.58 55°45'20,40" 52°02'47,42" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Шишкин урамы адресы буенча 

урнашкан “Дамба (пристаньга юл), XIX гасыр уртасы” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 

 

 
 

 

 

Шартлы билгеләр: 

 

                                           

  Мәдәни мирас объекты территориясе 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Шишкин урамы адресы буенча 

урнашкан “Дамба (пристаньга юл), XIX гасыр уртасы” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренә картографик 

тасвирлама 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Шишкин урамы адресы буенча 

урнашкан “Дамба (пристаньга юл), XIX гасыр уртасы” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: юл буйлап (н.55-52-43-36). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: юл буйлап (н.35-31-25-20). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  юл буйлап (н.10-6-1). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: юл буйлап (н. 75-73-70). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Шишкин урамы адресы буенча 

урнашкан “Дамба (пристаньга юл), XIX гасыр уртасы” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 470414.74 2299487.51 55°44'28,42" 52°01'24,98" 

2 470447.19 2299542.79 55°44'29,47" 52°01'28,15" 

3 470470.84 2299585.62 55°44'30,23" 52°01'30,60" 

4 470503.65 2299646.05 55°44'31,29" 52°01'34,07" 

5 470541.87 2299715.16 55°44'32,53" 52°01'38,03" 

6 470556.74 2299742.04 55°44'33,01" 52°01'39,57" 

7 470771.5 2300014.66 55°44'39,95" 52°01'55,20" 

8 470848.87 2300112.37 55°44'42,46" 52°02'00,80" 

9 470854.04 2300118.03 55°44'42,62" 52°02'01,12" 

10 470864.48 2300127.44 55°44'42,96" 52°02'01,66" 

11 470881.5 2300139.07 55°44'43,51" 52°02'02,33" 

12 470937.14 2300174.28 55°44'45,31" 52°02'04,34" 

13 471064.77 2300253.81 55°44'49,44" 52°02'08,90" 

14 471195.00 2300335.55 55°44'53,65" 52°02'13,59" 

15 471232.28 2300356.96 55°44'54,85" 52°02'14,82" 



16 471260.96 2300372.53 55°44'55,78" 52°02'15,71" 

17 471302.79 2300393.52 55°44'57,13" 52°02'16,91" 

18 471682.77 2300568.79 55°45'09,42" 52°02'26,96" 

19 471698.7 2300576.02 55°45'09,93" 52°02'27,38" 

20 471716.58 2300586.37 55°45'10,51" 52°02'27,97" 

21 471727.94 2300596.06 55°45'10,88" 52°02'28,53" 

22 471805.55 2300672.86 55°45'13,39" 52°02'32,93" 

23 471945.53 2300808.75 55°45'17,91" 52°02'40,72" 

24 471954.38 2300817.26 55°45'18,20" 52°02'41,21" 

25 471967.50 2300832.34 55°45'18,62" 52°02'42,08" 

26 471975.59 2300846.24 55°45'18,89" 52°02'42,87" 

27 471980.08 2300857.26 55°45'19,03" 52°02'43,51" 

28 471993.17 2300895.84 55°45'19,45" 52°02'45,72" 

29 471998.57 2300906.58 55°45'19,63" 52°02'46,33" 

30 472011.55 2300940.49 55°45'20,05" 52°02'48,28" 

31 472015.5 2300961.43 55°45'20,18" 52°02'49,48" 

32 472017.46 2300997.46 55°45'20,24" 52°02'51,54" 

33 472016.36 2301018.02 55°45'20,20" 52°02'52,72" 

34 472014.38 2301017.83 55°45'20,14" 52°02'52,71" 

35 471993.01 2301168.81 55°45'19,45" 52°03'01,37" 

36 472004.79 2301170.61 55°45'19,83" 52°03'01,47" 

37 472022.67 2301048.26 55°45'20,41" 52°02'54,46" 

38 472026.39 2301017.74 55°45'20,53" 52°02'52,71" 

39 472028.72 2300998.63 55°45'20,60" 52°02'51,61" 

40 472029.17 2300988.47 55°45'20,62" 52°02'51,03" 

41 472029.03 2300976.54 55°45'20,61" 52°02'50,35" 

42 472027.84 2300961.82 55°45'20,57" 52°02'49,50" 

43 472026.76 2300954.12 55°45'20,54" 52°02'49,06" 

44 472018.94 2300927.63 55°45'20,29" 52°02'47,54" 

45 472011.99 2300906.92 55°45'20,06" 52°02'46,35" 

46 472004.84 2300887.8 55°45'19,83" 52°02'45,26" 

47 471995.81 2300865.12 55°45'19,54" 52°02'43,96" 

48 471991.93 2300855.36 55°45'19,41" 52°02'43,40" 

49 471989.91 2300849.26 55°45'19,35" 52°02'43,05" 

50 471986.08 2300840.55 55°45'19,23" 52°02'42,55" 

51 471981.32 2300832.36 55°45'19,07" 52°02'42,08" 

52 471974.22 2300823.05 55°45'18,84" 52°02'41,54" 

53 471963.35 2300810.09 55°45'18,49" 52°02'40,80" 

54 471726.7 2300578.91 55°45'10,84" 52°02'27,54" 

55 471721.3 2300575.15 55°45'10,66" 52°02'27,33" 

56 471712.62 2300569.76 55°45'10,38" 52°02'27,02" 

57 471649.03 2300540.51 55°45'08,33" 52°02'25,34" 



58 471487.93 2300467.29 55°45'03,12" 52°02'21,14" 

59 471349.49 2300404.72 55°44'58,64" 52°02'17,56" 

60 471272.78 2300365.45 55°44'56,16" 52°02'15,30" 

61 471254.01 2300357.18 55°44'55,56" 52°02'14,83" 

62 471233.02 2300343.9 55°44'54,88" 52°02'14,07" 

63 471211.28 2300331.2 55°44'54,17" 52°02'13,34" 

64 471185.96 2300316.13 55°44'53,36" 52°02'12,48" 

65 471154.3 2300296.31 55°44'52,33" 52°02'11,34" 

66 471127.02 2300278.94 55°44'51,45" 52°02'10,34" 

67 471104.33 2300264.49 55°44'50,72" 52°02'09,52" 

68 470884.64 2300126.38 55°44'43,61" 52°02'01,60" 

69 470874.13 2300118.61 55°44'43,27" 52°02'01,15" 

70 470864.99 2300111.73 55°44'42,98" 52°02'00,76" 

71 470857.75 2300103.94 55°44'42,74" 52°02'00,31" 

72 470793.44 2300022.58 55°44'40,66" 52°01'55,65" 

73 470565.27 2299732.94 55°44'33,29" 52°01'39,05" 

74 470459.59 2299541.02 55°44'29,87" 52°01'28,05" 

75 470424.03 2299479.87 55°44'28,72" 52°01'24,54" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе адресы буенча урнашкан 

“Пристаньле Стахеев җире, XVIII-XIX гасырлар” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Шартлы билгеләр: 

 

    әдәби мирас объекты территориясе 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе адресы буенча урнашкан 

“Пристаньле Стахеев җире, XVIII-XIX гасырлар” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 

тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе адресы буенча урнашкан 

“Пристаньле Стахеев җире, XVIII-XIX гасырлар” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: киртә буйлап (н.8-11), сазлыклы җир буйлап спорт 

мәйданчыгын кисеп чыга (н.11-12). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Тойма елгасы үзәненә перпендикуляр, сазлыклы 

җирне кисеп чыга (н.12-18). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Таш коймага параллель (н.18-1), таш коймага 

перпендикуляр (н.1-3). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: таш коймага перпендикуляр (н. 3-5), киртә буйлап 

(н.5-8). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе адресы буенча урнашкан 

“Пристаньле Стахеев җире, XVIII-XIX гасырлар” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471603.49 2301580.10 55°45'06,85" 52°03'24,94" 

2 471657.42 2301585.64 55°45'08,59" 52°03'25,26" 

3 471658.89 2301577.51 55°45'08,64" 52°03'24,80" 

4 471684.87 2301583.21 55°45'09,48" 52°03'25,12" 

5 471714.56 2301592.06 55°45'10,44" 52°03'25,63" 

6 471711.34 2301598.14 55°45'10,34" 52°03'25,98" 

7 471697.67 2301681.61 55°45'09,89" 52°03'30,77" 

8 471693.97 2301732.18 55°45'09,77" 52°03'33,67" 

9 471690.23 2301821.35 55°45'09,65" 52°03'38,78" 

10 471689.63 2301846.44 55°45'09,63" 52°03'40,22" 



11 471657.19 2301922.18 55°45'08,58" 52°03'44,56" 

12 471265.09 2302223.86 55°44'55,90" 52°04'01,84" 

13 471255.39 2302283.88 55°44'55,58" 52°04'05,28" 

14 471230.05 2302319.20 55°44'54,76" 52°04'07,31" 

15 471216.54 2302307.44 55°44'54,33" 52°04'06,63" 

16 471237.31 2302272.83 55°44'55,00" 52°04'04,65" 

17 471246.41 2302207.09 55°44'55,29" 52°04'00,88" 

18 471623.48 2301917.75 55°45'07,49" 52°03'44,30" 

19 471613.88 2301797.35 55°45'07,18" 52°03'37,40" 

20 471591.36 2301742.92 55°45'06,45" 52°03'34,28" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Землянухин урамы, 20 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Советлар Союзы Герое Г.Г.Романов яшәгән йорт” 



җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре картасы (схемасы) 

 
 

 

Шартлы билгеләр: 

                   

      мәдәни мирас объекты 

                                              

 мәдәни мирас объекты территориясе 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Землянухин урамы, 20 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Советлар Союзы Герое Г.Г.Романов яшәгән йорт” 



җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең картографик тасвирламасы  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Землянухин урамы, 20 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Советлар Союзы Герое Г.Г.Романов яшәгән йорт” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: юл буйлап (н.4). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: мәдәни мирас объектының дивары буйлап (н.1). 

Көньяк-көнбатыш өлеш: юл буйлап (н.2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: юл буйлап (н.3). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Землянухин урамы, 20 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Советлар Союзы Герое Г.Г.Романов яшәгән йорт” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS 84) нокталарның 

координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472189.08 2299747.13 55°45'25.79" 52°01'39.88" 

2 472173.59 2299722.57 55°45'25.29" 52°01'38.47" 

3 472223.55 2299690.29 55°45'26.91" 52°01'36.62" 

4 472238.97 2299715.47 55°45'27.41" 52°01'38.06" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Казан урамы, 76 нчы йорт адресы 

буенча урнашкан “Советлар Союзы Герое А.А.Гаврилов яшәгән йорт” җирле 



(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 

 

 
Шартлы билгеләр: 

                   

    мәдәни мирас объекты 

                                              

  мәдәни мирас объекты территориясе 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Казан урамы, 76 нчы йорт адресы 

буенча урнашкан “Советлар Союзы Герое А.А.Гаврилов яшәгән йорт” җирле 



(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Казан урамы, 76 нчы йорт адресы 

буенча урнашкан “Советлар Союзы Герое А.А.Гаврилов яшәгән йорт” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: мәдәни мирас объекты дивары буйлап (н.9-1), 

мәдәни мирас объектына параллель. 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: коймага параллель (н.2), торак булмаган корылма 

буендагы койманы кисеп үтә (н.2-3). 

Көньяк-көнбатыш өлеш: йорт яны территориясе буйлап (н.3-4), торак 

корылма дивары буйлап (н.4-5). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: койма чикләрендә (н.5-6-7-8-9). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Казан урамы, 76 нчы йорт адресы 

буенча урнашкан “Советлар Союзы Герое А.А.Гаврилов яшәгән йорт” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS 84) нокталарның 

координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471841.69 2302656.43 55°45'14.54" 52°04'26.68" 

2 471812.7 2302649.2 55°45'13.60" 52°04'26.27" 

3 471815.91 2302628.88 55°45'13.70" 52°04'25.10" 

4 471813.99 2302619.18 55°45'13.64" 52°04'24.55" 

5 471833.66 2302623.01 55°45'14.28" 52°04'24.77" 

6 471848.14 2302626.2 55°45'14.75" 52°04'24.95" 

7 471847.48 2302629.6 55°45'14.73" 52°04'25.15" 

8 471846.54 2302634.75 55°45'14.70" 52°04'25.44" 



9 471845.62 2302639.94 55°45'14.67" 52°04'25.74" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Кече Покров урамы, 9 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Портомойня. Виадук, XIX гасырның 2 нче яртысы” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре картасы (схемасы) 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

         мәдәни мирас объекты 

                                              

      мәдәни мирас объекты территориясе 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Кече Покров урамы, 9 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Портомойня. Виадук, XIX гасырның 2 нче яртысы” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең картографик тасвирламасы 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Кече Покров урамы, 9 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Портомойня. Виадук, XIX гасырның 2 нче яртысы” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: мәдәни мирас объекты дивары буйлап (н.1). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: мәдәни мирас объекты дивары буйлап (н.2). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  елганы кисеп коймага таба (н.3), коймага таба 

йортка параллель. 

Төньяк-көнбатыш өлеш: койма чикләрендә (н.4). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Кече Покров урамы, 9 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Портомойня. Виадук, XIX гасырның 2 нче яртысы” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS 84) нокталарның 

координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472020.82 2302514.59 55°45'20.33" 52°04'18.56" 

2 472006.59 2302513.32 55°45'19.87" 52°04'18.48" 

3 472007.9 2302498.8 55°45'19.91" 52°04'17.65" 

4 472022.02 2302499.55 55°45'20.37" 52°04'17.69" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

125 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр уртасы” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

    мәдәни мирас объекты 

                                              

    мәдәни мирас объекты территориясе  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

125 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр уртасы” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

125 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр уртасы” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: койма чикләрендә  (н.3), йорт яны территориясе 

буенча (н.4). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: йорт яны территориясе буенча (н.4-5-6), койма 

чикләрендә. 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  мәдәни мирас объекты дивары буенча (н.1), койма 

чикләрендә (н.1). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: койма чикләрендә (н. 2). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

125 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр уртасы” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS 84) нокталарның 

координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472354.12 2302249.01 55°45'31.11" 52°04'03.34" 

2 472393.32 2302255.75 55°45'32.38" 52°04'03.73" 

3 472392.22 2302264.17 55°45'32.35" 52°04'04.21" 

4 472369.68 2302261.61 55°45'31.62" 52°04'04.06" 

5 472369.39 2302263.01 55°45'31.61" 52°04'04.14" 

6 472351.63 2302259.31 55°45'31.03" 52°04'03.93" 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

127 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре картасы (схемасы) 



 
Шартлы билгеләр: 

                   

          мәдәни мирас объекты 

                                              

      мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  



127 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

127 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылма буйлап (н. 5), койма 

чикләрендә (н.6). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: койма чикләрендә (н.7), мәдәни мирас объекты 

дивары буйлап (н.7-8). 

Көньяк-көнбатыш өлеш: йорт яны территориясе буенча (н.1-2), торак 

булмаган корылма буйлап (н.3). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: йорт яны территориясе буенча, койма чикләрендә 

(н.4-5). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы, 127 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS 84) нокталарның 

координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472351.82 2302259.35 55°45'31.04" 52°04'03.93" 

2 472369.39 2302263.01 55°45'31.61" 52°04'04.14" 

3 472369.68 2302261.61 55°45'31.62" 52°04'04.06" 

4 472392.22 2302264.17 55°45'32.35" 52°04'04.21" 

5 472391.23 2302271.69 55°45'32.31" 52°04'04.64" 



6 472389.18 2302282.56 55°45'32.25" 52°04'05.26" 

7 472363.38 2302277.06 55°45'31.41" 52°04'04.95" 

8 472348.36 2302274.13 55°45'30.93" 52°04'04.78" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

33 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

     мәдәни мирас объекты 

                                              

    мәдәни мирас объекты территориясе 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

33 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 

тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  



33 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: койма чикләрендә (н.3-5). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: койма чикләрендә (н.5-6), торак корылма дивары 

буйлап (н.6-7). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  койма чикләрендә, мәдәни мирас объекты дивары 

буйлап (н.7-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: койма  чикләренә (н.2-3). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

33 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472586.12 2301195.36 55°45'38,62" 52°03'02,90" 

2 472612.20 2301200.66 55°45'39,47" 52°03'03,20" 

3 472651.17 2301209.05 55°45'40,73" 52°03'03,69" 

4 472647.46 2301226.13 55°45'40,61" 52°03'04,67" 

5 472626.44 2301221.38 55°45'39,93" 52°03'04,39" 

6 472602.47 2301217.02 55°45'39,15" 52°03'04,14" 

7 472582.34 2301212.59 55°45'38,50" 52°03'03,89" 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

39 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

      мәдәни  мирас объекты 

                                              

    мәдәни  мирас объекты территориясе 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

39 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  



39 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: койма чикләрендә (н.4-6). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылмалар буйлап (н.6-7), койма 

чикләрендә (н.7-8). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  койма чикләрендә, мәдәни мирас бинасы дивары 

буйлап (н.8-2), койма чикләрендә (н.2-3). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: койма чикләрендә һәм торак булмаган корылмалар 

буйлап (н.3-4). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

39 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472574.84 2301247.41 55°45'38,26" 52°03'05,88" 

2 472592.28 2301251.20 55°45'38,82" 52°03'06,10" 

3 472603.60 2301252.55 55°45'39,19" 52°03'06,18" 

4 472640.67 2301261.35 55°45'40,39" 52°03'06,69" 

5 472635.33 2301284.59 55°45'40,22" 52°03'08,02" 

6 472608.28 2301278.52 55°45'39,34" 52°03'07,67" 

7 472586.11 2301272.86 55°45'38,62" 52°03'07,34" 

8 472570.37 2301268.32 55°45'38,11" 52°03'07,08" 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

47 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

      мәдәни мирас объекты 

                                              

    мәдәни мирас объекты территориясе 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

47 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

47 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылмалар буйлап (н.4-5), койма 

чикләрендә. 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: койма чикләрендә, мәдәни мирас бинасы дивары 

буйлап (н.6). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  торак булмаган корылмалар буйлап (н.1-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: койма чикләрендә һәм торак булмаган корылмалар 

буйлап  (н.2-4). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Мәскәү урамы,  

47 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1880-1900 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472556.71 2301331.11 55°45'37,67" 52°03'10,68" 

2 472577.05 2301335.43 55°45'38,33" 52°03'10,93" 

3 472606.67 2301342.54 55°45'39,29" 52°03'11,34" 

4 472598.87 2301352.25 55°45'39,04" 52°03'11,90" 

5 472597.15 2301360.60 55°45'38,98" 52°03'12,38" 

6 472552.51 2301349.68 55°45'37,54" 52°03'11,75" 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы,  



9 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры – XX 

гасыр башы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 
Шартлы билгеләр: 

                   

    мәдәни мирас объекты 

                                              

     мәдәни мирас объекты территориясе  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы,  



9 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры – XX 

гасыр башы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы,  

9 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры – XX 

гасыр башы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: койма чикләрендә, торак булмаган коймалар буйлап 

(н.2-4). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылмалар буйлап (н.4-5), мәдәни 

мирас бинасы дивары буйлап (н.5-6). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  койма чикләрендә  (н.6-1). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: йорт яны территориясе буенча (н.1-2). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы,  

9 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры – XX 

гасыр башы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471954.59 2301319.67 55°45'18,20" 52°03'10,02" 

2 471978.90 2301337.26 55°45'18,99" 52°03'11,03" 

3 471975.99 2301350.75 55°45'18,90" 52°03'11,80" 

4 471962.09 2301347.55 55°45'18,45" 52°03'11,62" 

5 471944.02 2301343.39 55°45'17,86" 52°03'11,38" 

6 471946.51 2301332.42 55°45'17,94" 52°03'10,75" 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы,  

10 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Сәүдә киштәле торак йорт (Польша 

Халык Республикасы герое М.С.Атаманов яшәгән йорт), XIX гасыр ахыры – 

XX гасыр башы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

           мәдәни мирас объекты 

                                              

    мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы,  

10 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Сәүдә киштәле торак йорт (Польша 

Халык Республикасы герое М.С.Атаманов яшәгән йорт), XIX гасыр ахыры – 

XX гасыр башы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы,  

10 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Сәүдә киштәле торак йорт (Польша 

Халык Республикасы герое М.С.Атаманов яшәгән йорт), XIX гасыр ахыры – 

XX гасыр башы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: йорт яны территориясе буенча (н.3-4), торак 

булмаган корымалар буйлап (н.4-5). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылмалар һәм мәдәнни мирас 

бинасы дивары буйлап (н.5-6). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  мәдәнни мирас бинасы дивары буйлап (н.6-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: торак булмаган корымалар буйлап, койма 

чикләрендә (н.2-3). 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы,  

10 нчы йорт адресы буенча урнашкан “Сәүдә киштәле торак йорт (Польша 

Халык Республикасы герое М.С.Атаманов яшәгән йорт), XIX гасыр ахыры – 

XX гасыр башы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471944.02 2301343.39 55°45'17,86" 52°03'11,38" 

2 471962.09 2301347.55 55°45'18,45" 52°03'11,62" 

3 471991.30 2301354.29 55°45'19,39" 52°03'12,00" 

4 471985.02 2301380.33 55°45'19,19" 52°03'13,50" 

5 471963.63 2301376.23 55°45'18,50" 52°03'13,26" 

6 471938.19 2301370.02 55°45'17,67" 52°03'12,91" 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 125 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасырның икенче яртысы” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре картасы (схемасы) 

 

 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

  мәдәни мирас объекты 

                                              

   мәдәни мирас объекты территориясе  

 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 125 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасырның икенче яртысы” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең картографик тасвирламасы  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 125 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасырның икенче яртысы” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: ташландык җир территориясе буенча  (н.3-4). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: койма чикләрендә (н.4-5), юл буйлап (т.5-6), мәдәни 

мирас бинасы дивары буйлап (н.6-7), койма чикләрендә (н.7). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  койма чикләрендә (н.1). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: койма чикләрендә (н.2-3). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 125 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасырның икенче яртысы” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья 

геодезик координаталар 

системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472375.91 2301227.68 55°45'31.83" 52°03'04.77" 

2 472426.96 2301238.9 55°45'33.48" 52°03'05.42" 

3 472415.38 2301250.37 55°45'33.11" 52°03'06.08" 

4 472383.75 2301275.49 55°45'32.08" 52°03'07.52" 

5 472363.66 2301284.8 55°45'31.43" 52°03'08.05" 

6 472365.95 2301272.35 55°45'31.51" 52°03'07.34" 

7 472368.47 2301260.72 55°45'31.59" 52°03'06.67" 

 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 183 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Мещан Шестов йорты, XIX гасыр ахыры” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре картасы (схемасы) 

 

 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

  мәдәни мирас объекты 

                                              

   мәдәни мирас объекты территориясе 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 183 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Мещан Шестов йорты, XIX гасыр ахыры” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 183 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Мещан Шестов йорты, XIX гасыр ахыры” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: ике торак корылма арасында (н.5-6), койма 

чикләрендә. 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.7-1). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  койма чикләрендә (н.1), торак корылма буйлап (н.1-

2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: койма чикләрендә (н.3-4). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 183 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Мещан Шестов йорты, XIX гасыр ахыры” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS 84) нокталарның 

координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472161.08 2302218.23 55°45'24.87" 52°04'01.57" 

2 472171.48 2302220.61 55°45'25.21" 52°04'01.71" 

3 472171.21 2302221.52 55°45'25.20" 52°04'01.76" 

4 472186.85 2302224.6 55°45'25.71" 52°04'01.93" 

5 472183.57 2302237.37 55°45'25.60" 52°04'02.67" 

6 472181.97 2302244.27 55°45'25.55" 52°04'03.06" 

7 472156.16 2302239.59 55°45'24.71" 52°04'02.79" 

 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 111 нче 

йорт, литер А адресы буенча урнашкан “Земский хастаханәсе корпусы, 1870-

1900 еллар” адресы буенча урнашкан җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

 мәдәни мирас объекты  

                                              

   мәдәни мирас объекты территориясе  

 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 111 нче 

йорт, литер А адресы буенча урнашкан “Земский хастаханәсе корпусы, 1870-

1900 еллар” адресы буенча урнашкан җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 111 нче 

йорт, литер А адресы буенча урнашкан “Земский хастаханәсе корпусы, 1870-

1900 еллар” адресы буенча урнашкан җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: койма буйлап (н.4-5). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: йорт яны территориясе буенча (н.5-6). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Нефтьчеләр проспекты буйлап (н.6-1), койма 

чикләрендә (н.1-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: койма чикләрендә (н.2-4). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 111 нче 

йорт, литер А адресы буенча урнашкан “Земский хастаханәсе корпусы, 1870-

1900 еллар” адресы буенча урнашкан җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш нокталары 

таблицасы 
 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472465.17 2300913.69 55°45'34,72" 52°02'46,75" 

2 472477.59 2300916.42 55°45'35,12" 52°02'46,90" 

3 472502.03 2300922.10 55°45'35,91" 52°02'47,23" 

4 472498.64 2300945.11 55°45'35,80" 52°02'48,55" 

5 472492.43 2300987.18 55°45'35,60" 52°02'50,96" 

6 472451.21 2300979.99 55°45'34,26" 52°02'50,55" 

 

 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы адресы буенча 

урнашкан “Яр буе киртәсе, 1866 – 1868 еллар” җирле (муниципаль)  

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 
 

Шартлы билгеләр: 

                   



      мәдәни мирас объекты территориясе 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы адресы буенча 

урнашкан “Яр буе киртәсе, 1866 – 1868 еллар” җирле (муниципаль)  

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 

тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы адресы буенча 

урнашкан “Яр буе киртәсе, 1866 – 1868 еллар” җирле (муниципаль)  

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: юл буйлап (н.8-9), юлны һәм киртәне кисеп (н.9). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: юлны һәм киртәне кисеп (н.10), мәдәни мирас 

объекты буйлап (н.10-11-12-13). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  мәдәни мирас объекты буйлап (н.13-1), юлны кисеп. 

Төньяк-көнбатыш өлеш: мәдәни мирас объекты буйлап (н. 2-3-4-5-6). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы адресы буенча 

урнашкан “Яр буе киртәсе, 1866 – 1868 еллар” җирле (муниципаль)  

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 
 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында 

(WGS 84) нокталарның 

координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471775.16 2301477.87 55°45'12.40" 52°03'19.11" 

2 471784.39 2301482.68 55°45'12.70" 52°03'19.39" 

3 471772.32 2301506.29 55°45'12.312" 52°03'20.74" 

4 471765.84 2301505.57 55°45'12.10" 52°03'20.70" 

5 471765.61 2301516.22 55°45'12.09" 52°03'21.31" 

6 471748.62 2301549.42 55°45'11.54" 52°03'23.21" 

7 471719.75 2301602.47 55°45'10.61" 52°03'26.25" 

8 471707.8 2301682.39 55°45'10.22" 52°03'30.83" 

9 471703.2 2301821.37 55°45'10.07" 52°03'38.80" 

10 471690.23 2301821.35 55°45'09.65" 52°03'38.80" 

11 471693.97 2301732.18 55°45'09.78" 52°03'33.69" 



12 471697.67 2301681.61 55°45'09.90" 52°03'30.79" 

13 471711.34 2301598.14 55°45'10.34" 52°03'26.00" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы адресы буенча 

урнашкан “Шишкиннар питомнигы, XVIII – XIX гасырлар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 

 
 

 

 

Шартлы билгеләр: 

                   

                                              

    мәдәни мирас объекты территориясе 



 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы адресы буенча 

урнашкан “Шишкиннар питомнигы, XVIII – XIX гасырлар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы адресы буенча 

урнашкан “Шишкиннар питомнигы, XVIII – XIX гасырлар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Яр буе урамы буйлап (н.6-7-8-9). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: сазлыклы урын буенча (н.10-11). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  парк территориясе буенча (н.11-1). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Шишкин урамы буйлап (н.2-3), Яр буе урамы 

буйлап (н.3-4-5-6). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамы адресы буенча 

урнашкан “Шишкиннар питомнигы, XVIII – XIX гасырлар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 

84) нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471887.31 2301190.02 55°45'16.03'' 52°03'02.61'' 

2 471977.7 2301227.34 55°45'18.95'' 52°03'04.75'' 

3 471977.7 2301256.79 55°45'18.95'' 52°03'06.44'' 

4 471936.66 2301320.28 55°45'17.63'' 52°03'10.08'' 

5 471924.18 2301328.16 55°45'17.22'' 52°03'10.53'' 

6 471874.15 2301370.6 55°45'15.61'' 52°03'12.96'' 

7 471818.84 2301432.8 55°45'13.82'' 52°03'16.53'' 

8 471775.16 2301477.87 55°45'12.40'' 52°03'19.11'' 



9 471761.55 2301503.52 55°45'11.96'' 52°03'20.58'' 

10 471702.64 2301487.54 55°45'10.06'' 52°03'19.66'' 

11 471806.38 2301320.41 55°45'13.41'' 52°03'10.08'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 131 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас бизәкле йорт, 1870 ел” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре картасы (схемасы) 



 

 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

мәдәни мирас объекты  

                                              

      мәдәни мирас объекты территориясе  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 131 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас бизәкле йорт, 1870 ел” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең картографик тасвирламасы 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 131 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас бизәкле йорт, 1870 ел” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Киртә чикләрендә (н.4-6). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылмалар буйлап (н.6-9), мәдәни 

мирас бинасы дивары буйлап (н.9-10) 

Көньяк-көнбатыш өлеш: мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.10-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә буйлап (н.2-4). 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 131 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас бизәкле йорт, 1870 ел” 

җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе 

чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472347.43 2301359.75 55°45'30,91" 52°03'12,32" 

2 472371.52 2301364.53 55°45'31,68" 52°03'12,60" 

3 472382.08 2301365.81 55°45'32,03" 52°03'12,67" 

4 472423.34 2301375.46 55°45'33,36" 52°03'13,23" 

5 472420.29 2301383.72 55°45'33,26" 52°03'13,70" 

6 472395.12 2301378.66 55°45'32,45" 52°03'13,41" 

7 472375.48 2301374.47 55°45'31,81" 52°03'13,17" 

8 472362.05 2301371.47 55°45'31,38" 52°03'13,00" 

9 472361.86 2301372.35 55°45'31,37" 52°03'13,05" 

10 472345.47 2301368.73 55°45'30,84" 52°03'12,84" 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 133 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас, әвәләп ясалган бизәкле 

йорт, 1870 ел” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре картасы (схемасы) 



 

 

 

 
Шартлы билгеләр: 

                   

      мәдәни мирас объекты 

                                              

      мәдәни мирас объекты территориясе  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 133 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас, әвәләп ясалган бизәкле 

йорт, 1870 ел” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 133 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас, әвәләп ясалган бизәкле 

йорт, 1870 ел” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Киртә чикләрендә (н.6-8). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылма, мәдәни мирас бинасы 

дивары буйлап (н.8-9). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.9-2), торак 

булмаган корылма буйлап (н.2-4). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә буйлап (н.4-6). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 133 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас, әвәләп ясалган бизәкле 

йорт, 1870 ел” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472345.47 2301368.73 55°45'30,84" 52°03'12,84" 

2 472361.86 2301372.35 55°45'31,37" 52°03'13,05" 

3 472362.05 2301371.47 55°45'31,38" 52°03'13,00" 

4 472375.48 2301374.47 55°45'31,81" 52°03'13,17" 

5 472395.12 2301378.66 55°45'32,45" 52°03'13,41" 

6 472420.29 2301383.72 55°45'33,26" 52°03'13,70" 

7 472417.72 2301393.26 55°45'33,18" 52°03'14,25" 

8 472373.29 2301384.34 55°45'31,74" 52°03'13,73" 

9 472343.61 2301377.39 55°45'30,78" 52°03'13,33" 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 135 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас, әвәләп ясалган бизәкле 

йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

   мәдәни мирас объекты 

                                              

    мәдәни мирас объекты территориясе  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 135 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас, әвәләп ясалган бизәкле 

йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 135 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас, әвәләп ясалган бизәкле 

йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Киртә чикләрендә (н.3-6). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылма буйлап (н.6-11), мәдәни 

мирас бинасы дивары буйлап (н.11-13). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  мәдәни мирас бинасы дивары буйлап, торак 

булмаган корылма буйлап (н.1-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә буйлап (н.2-3). 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 135 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Алабуга өчен генә хас, әвәләп ясалган бизәкле 

йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас 

объекты территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472343.61 2301377.39 55°45'30,78" 52°03'13,33" 

2 472373.29 2301384.34 55°45'31,74" 52°03'13,73" 

3 472417.72 2301393.26 55°45'33,18" 52°03'14,25" 

4 472414.86 2301403.89 55°45'33,09" 52°03'14,86" 

5 472404.97 2301401.58 55°45'32,77" 52°03'14,72" 

6 472367.98 2301394.54 55°45'31,57" 52°03'14,32" 

7 472364.25 2301393.70 55°45'31,45" 52°03'14,27" 

8 472362.47 2301401.63 55°45'31,39" 52°03'14,73" 

9 472357.41 2301400.50 55°45'31,23" 52°03'14,66" 

10 472358.09 2301397.43 55°45'31,25" 52°03'14,48" 

11 472353.24 2301396.36 55°45'31,09" 52°03'14,42" 

12 472352.79 2301398.39 55°45'31,08" 52°03'14,54" 

13 472339.73 2301395.46 55°45'30,66" 52°03'14,37" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 143 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1850-1860 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

 мәдәни мирас объекты  

                                              

мәдәни мирас объекты территориясе  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 143 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1850-1860 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 143 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1850-1860 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Киртә буйлап (н.2-3). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.3-4-5), таш киртәгә параллель 

(н.5-1). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  таш киртәгә параллель (н.5-1), таш киртәгә 

перпендикуляр (н.1-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә буйлап (н.2-3). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Нефтьчеләр проспекты, 143 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1850-1860 еллар” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472298.37 2301586.06 55°45'29,32" 52°03'25,30" 

2 472309.79 2301588.65 55°45'29,69" 52°03'25,45" 

3 472326.18 2301589.44 55°45'30,22" 52°03'25,49" 

4 472323.40 2301611.57 55°45'30,13" 52°03'26,76" 

5 472326.89 2301612.33 55°45'30,24" 52°03'26,81" 

6 472325.19 2301620.16 55°45'30,18" 52°03'27,26" 

7 472301.79 2301617.00 55°45'29,43" 52°03'27,07" 

8 472292.10 2301614.59 55°45'29,11" 52°03'26,94" 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамында урнашкан 

“Терәүле диварлы һәм чуен рәшәткәле П.Ушаков скверы, 1889 ел” җирле 



(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картасы (схемасы) 

 

 

 
 

 

Шартлы билгеләр: 

                   

                                              

     мәдәни мирас объекты территориясе 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамында урнашкан 

“Терәүле диварлы һәм чуен рәшәткәле П.Ушаков скверы, 1889 ел” җирле 



(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамында урнашкан 

“Терәүле диварлы һәм чуен рәшәткәле П.Ушаков скверы, 1889 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә:  

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Киртә буйлап (н.2-3). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.3-4-5), таш киртәгә параллель 

(н.5-1). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  таш киртәгә параллель (н.5-1), таш киртәгә 

перпендикуляр (н.1-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә буйлап (н.2-3). 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Яр буе урамында урнашкан 

“Терәүле диварлы һәм чуен рәшәткәле П.Ушаков скверы, 1889 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471702.64 2301487.54 55°45'10,06" 52°03'19,64" 

2 471761.55 2301503.52 55°45'11,96" 52°03'20,56" 

3 471714.56 2301592.06 55°45'10,44" 52°03'25,63" 

4 471684.87 2301583.21 55°45'09,48" 52°03'25,12" 

5 471658.89 2301577.51 55°45'08,64" 52°03'24,80" 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Октябрь революциясе 

скверында урнашкан “В.И.Ленин һәйкәле, 1925 ел” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 



 

 

 
 

 

 

Шартлы билгеләр: 

                   

  мәдәни мирас объекты 

                                              

    мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Октябрь революциясе 

скверында урнашкан “В.И.Ленин һәйкәле, 1925 ел” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 

тасвирламасы 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Октябрь революциясе 

скверында урнашкан “В.И.Ленин һәйкәле, 1925 ел” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Парк буйлап (н.4-5), Гассар урамы буйлап (н.5-6). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Гассар урамы буйлап (н.6-7), Казан урамы буйлап 

(н.7-8). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Казан урамы буйлап (н.8-1), Говоров урамы буйлап 

(н.1-2). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: Говоров урамы буйлап (н.2-3), Тойма кунакханәсе 

территориясе буйлап (н.3-4). 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Октябрь революциясе скверында 

урнашкан “В.И.Ленин һәйкәле, 1925 ел” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия 

мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш нокталары 

таблицасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472167.97 2301279.25 55°45'25,10" 52°03'07,70" 

2 472224.75 2301292.69 55°45'26,94" 52°03'08,48" 

3 472265.73 2301302.67 55°45'28,26" 52°03'09,05" 

4 472250.66 2301361.14 55°45'27,78" 52°03'12,40" 

5 472230.25 2301440.30 55°45'27,12" 52°03'16,94" 

6 472185.62 2301430.74 55°45'25,67" 52°03'16,39" 



7 472136.46 2301420.30 55°45'24,08" 52°03'15,79" 

8 472152.39 2301349.00 55°45'24,60" 52°03'11,70" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Спас урамы, 18 нче йорт адресы 

буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Шартлы билгеләр: 

                   

   мәдәни мирас объекты  

                                              

   мәдәни мирас объекты территориясе 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Спас урамы, 18 нче йорт адресы 

буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 

тасвирламасы 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Спас урамы, 18 нче йорт адресы 

буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: Торак булмаган корылма буйлап, киртә чикләрендә 

(н.3-4). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: Йорт яны территориясе буенча (н.4-5). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  Киртә чикләрендә торак бина буйлап (н.5-1).  

Төньяк-көнбатыш өлеш: Киртә чикләрендә һәм мәдәни мирас бинасы дивары 

буйлап (н.1-3). 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Спас урамы, 18 нче йорт адресы 

буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472340.07 2301721.65 55°45'30,66" 52°03'33,08" 

2 472334.59 2301745.83 55°45'30,49" 52°03'34,46" 

3 472329.45 2301768.84 55°45'30,32" 52°03'35,78" 

4 472312.02 2301765.15 55°45'29,76" 52°03'35,57" 

5 472322.53 2301717.85 55°45'30,10" 52°03'32,86" 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Спас урамы,  

22 йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 



 

 
 

 

Шартлы билгеләр: 

                   

        мәдәни мирас объекты 

                                              

      мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Спас урамы, 22 нче йорт адресы 

буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 

тасвирламасы 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Спас урамы, 22 нче йорт адресы 

буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылмалар буйлап (н.3-4). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.4-5), торак булмаган 

корылмалар буйлап (н.5-6). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  киртә чикләрендә, корылмалар буйлап (н.6-1).  

Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә чикләрендә һәм мәдәни мирас бинасы дивары 

буйлап (н.1-2), мәдәни мирас бинасы дивары буйлап  һәм торак булмаган 

корылмалар буйлап (н.4-5). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Спас урамы, 22 нче йорт адресы 

буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 
 

 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472360.38 2301726.12 55°45'31,32" 52°03'33,33" 

2 472381.16 2301730.75 55°45'31,99" 52°03'33,60" 

3 472373.31 2301765.47 55°45'31,74" 52°03'35,59" 

4 472365.07 2301808.17 55°45'31,47" 52°03'38,04" 

5 472342.38 2301807.57 55°45'30,74" 52°03'38,00" 

6 472346.46 2301789.26 55°45'30,87" 52°03'36,95" 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 5 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1860 ел” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

        мәдәни мирас объекты  

                                              

     мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 5 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1860 ел” җирле (муниципаль) 



әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 

тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы,  

5 нче йорт адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1860 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.2-4). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.4-5). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  киртә чикләрендә (н.5-6). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә чикләрендә һәм торак  булмаган корылмалар 

буйлап (н.6-2). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 5 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Торак йорт, 1860 ел” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 
 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472019.52 2301849.85 55°45'20,30" 52°03'40,42" 

2 472017.48 2301859.51 55°45'20,23" 52°03'40,97" 

3 472014.15 2301875.28 55°45'20,12" 52°03'41,88" 

4 471984.64 2301868.37 55°45'19,17" 52°03'41,48" 

5 471988.31 2301854.71 55°45'19,29" 52°03'40,70" 

6 471991.25 2301843.40 55°45'19,38" 52°03'40,05" 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 6 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле 



(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 

 
Шартлы билгеләр: 

                   

           мәдәни мирас объекты  

                                              

    мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 6 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле 



(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 6 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә һәм торак булмаган  корылмалар 

буйлап (н.4-5). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган  корылмалар буйлап һәм киртә 

чикләрендә  (н.5-7). 

Көньяк-көнбатыш өлеш: торак булмаган  корылмалар буйлап һәм торак бина 

буйлап (н.7-1), киртә чикләрендә (н.1-2). 

 Төньяк-көнбатыш өлеш: мәдәни мирас бинасы буйлап (н.2-4). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 6 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Торак йорт, XIX гасыр ахыры” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471940.82 2301878.15 55°45'17,75" 52°03'42,04" 

2 471956.38 2301882.00 55°45'18,26" 52°03'42,26" 

3 471967.57 2301884.94 55°45'18,62" 52°03'42,43" 

4 471963.96 2301897.19 55°45'18,50" 52°03'43,13" 

5 471955.66 2301925.04 55°45'18,23" 52°03'44,73" 

6 471933.99 2301919.15 55°45'17,53" 52°03'44,39" 

7 471935.56 2301905.01 55°45'17,58" 52°03'43,58" 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 7 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Сәүдәгәр Красильников йорты, XIX гасырның 

икенче чиреге” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

    мәдәни мирас объекты 

                                              

    мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 7 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Сәүдәгәр Красильников йорты, XIX гасырның 

икенче чиреге” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 7 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Сәүдәгәр Красильников йорты, XIX гасырның 



икенче чиреге” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.5-7). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган  корылмалар буйлап һәм мәдәни 

мирас бинасы дивары буйлап  (н.7-8). 

Көньяк-көнбатыш өлеш: мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.8-3). 

 Төньяк-көнбатыш өлеш: торак булмаган  корылмалар буйлап (н.3-5). 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 7 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Сәүдәгәр Красильников йорты, XIX гасырның 

икенче чиреге” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

 

 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472041.36 2301845.96 55°45'21,00" 52°03'40,20" 

2 472053.01 2301848.57 55°45'21,38" 52°03'40,35" 

3 472051.86 2301853.74 55°45'21,34" 52°03'40,64" 

4 472081.20 2301861.17 55°45'22,29" 52°03'41,07" 

5 472109.64 2301868.17 55°45'23,21" 52°03'41,47" 

6 472099.56 2301897.42 55°45'22,88" 52°03'43,15" 

7 472073.35 2301890.58 55°45'22,04" 52°03'42,76" 

8 472033.84 2301880.39 55°45'20,76" 52°03'42,17" 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 10 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Мещан Гайсин кунакханәсе, XIX гасырның икенче 

яртысы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 



 
 

Шартлы билгеләр: 

                   

       мәдәни мирас объекты 

                                              

     мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 10 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Мещан Гайсин кунакханәсе, XIX гасырның икенче 

яртысы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең картографик тасвирламасы 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 10 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Мещан Гайсин кунакханәсе, XIX гасырның икенче 

яртысы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.3-5). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә  (н.5-1). 

Көньяк-көнбатыш өлеш: киртә чикләрендә һәм мәдәни мирас бинасы дивары 

буйлап (н.1-2). 

 Төньяк-көнбатыш өлеш: мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.2-3). 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 10 нчы йорт 

адресы буенча урнашкан “Мещан Гайсин кунакханәсе, XIX гасырның икенче 

яртысы” җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты 

территориясе чикләренең борылыш нокталары таблицасы 

 

 

 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 471984.52 2301889.40 55°45'19,17" 52°03'42,69" 

2 472009.46 2301895.90 55°45'19,97" 52°03'43,06" 

3 472000.60 2301937.84 55°45'19,68" 52°03'45,46" 

4 471999.78 2301940.66 55°45'19,66" 52°03'45,63" 

5 471986.00 2301936.22 55°45'19,21" 52°03'45,37" 

6 471974.06 2301930.18 55°45'18,83" 52°03'45,02" 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 11 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Рябов йорты, XX гасыр башы” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре картасы (схемасы) 

 



 
 

 

Шартлы билгеләр: 

                   

      мәдәни мирас объекты 

                                              

   мәдәни мирас объекты территориясе  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 11 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Рябов йорты, XX гасыр башы” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең картографик 

тасвирламасы 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 11 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Рябов йорты, XX гасыр башы” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре түбәндәгечә үтә: 

 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә һәм мәдәни мирас бинасы дивары 

буйлап (н.3-5). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә  (н.5-1). 

Көньяк-көнбатыш өлеш: торак булмаган корылмалар буйлап  (н.1-2). 

 Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә чикләрендә  (н.2-3). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Стахеевлар урамы, 11 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Рябов йорты, XX гасыр башы” җирле (муниципаль) 

әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең борылыш 

нокталары таблицасы 
 

 

 

 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 84) 

нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472140.97 2301880.29 55°45'24,22" 52°03'42,17" 

2 472174.78 2301889.09 55°45'25,32" 52°03'42,67" 

3 472171.87 2301904.24 55°45'25,22" 52°03'43,54" 

4 472169.24 2301915.06 55°45'25,14" 52°03'44,16" 

5 472141.68 2301907.96 55°45'24,25" 52°03'43,75" 

6 472134.22 2301905.73 55°45'24,01" 52°03'43,63" 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 2 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Мещан Пестерев флигеле, 1873 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 



 
 

 

Шартлы билгеләр: 

                   

        мәдәни мирас объекты 

                                              

      мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 2 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Мещан Пестерев флигеле, 1873 ел” җирле 



(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 2 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Мещан Пестерев флигеле, 1873 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.4). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә  (н.5), мәдәни мирас бинасы 

дивары буйлап. 

Көньяк-көнбатыш өлеш: мәдәни мирас бинасы дивары буйлап (н.1), лапас 

буйлап (н.1-2), киртә чикләрендә (н.2). 

 Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә чикләрендә  (н.3). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 2 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Мещан Пестерев флигеле, 1873 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 
 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 

84) нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472090.59 2302137.13 55°45'22.59" 52°03'56.92" 

2 472102.1 2302139.56 55°45'22.97" 52°03'57.06" 

3 472131.51 2302147.24 55°45'23.92" 52°03'57.50" 

4 472128.02 2302157.08 55°45'23.80" 52°03'58.06" 

5 472088.11 2302148.38 55°45'22.51" 52°03'57.56" 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 3 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Крестьян Баранов йорты, 1873 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 

 
Шартлы билгеләр: 

                   

        мәдәни мирас объекты 

                                              

      мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 3 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Крестьян Баранов йорты, 1873 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 3 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Крестьян Баранов йорты, 1873 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: торак булмаган корылма буйлап (н.3-4), киртә 

чикләрендә (н.4-5), торак булмаган корылма буйлап (н.5-6). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә  (н.5), торак булмаган корылма 

буйлап (н.7-8), киртә чикләрендә.  

Көньяк-көнбатыш өлеш: киртә чикләрендә, мәдәни мирас бинасы дивары 

буйлап, киртә чикләрендә (н.2-3). 

 Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә чикләрендә  (н.2-3). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 3 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Крестьян Баранов йорты, 1873 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 
 

 

 

 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның 

координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 

84) нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472088.11 2302148.38 55°45'22.51" 52°03'57.56" 

2 472128.02 2302157.08 55°45'23.80" 52°03'58.06" 

3 472124.28 2302171.09 55°45'23.68" 52°03'58.86" 



4 472122.33 2302180.54 55°45'23.62" 52°03'59.41" 

5 472111.03 2302178.85 55°45'23.25" 52°03'59.31" 

6 472103.76 2302176.99 55°45'23.02" 52°03'59.20" 

7 472095.47 2302175.78 55°45'22.75" 52°03'59.13" 

8 472082.75 2302172.72 55°45'22.34" 52°03'58.96" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 4 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Сәүдә киштәсе һәм флигель, 1870 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 



 
Шартлы билгеләр: 

                   

           мәдәни мирас объекты 

                                              

      мәдәни мирас объекты территориясе  

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 4 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Сәүдә киштәсе һәм флигель, 1870 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 



 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 4 нче йорт 

адресы буенча урнашкан “Сәүдә киштәсе һәм флигель, 1870 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.7), бакча буйлап (н.7-8-9), 

киртә чикләрендә (н.9), торак булмаган корылма буйлап (н.10). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: мәдәни мирас объекты дивары буйлап (н.11), киртә 

чикләрендә. 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  киртә чикләрендә, мәдәни мирас объекты дивары 

буйлап, киртә чикләрендә (н.1-2-3). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: торак булмаган корылма буйлап (н.3-4), киртә 

чикләрендә (н.4-5-6). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, Тойминский тыкрыгы, 4 нче 

йорт адресы буенча урнашкан “Сәүдә киштәсе һәм флигель, 1870 ел” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

 

 

 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 

84) нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472082.75 2302172.72 55°45'22.34" 52°03'58.96" 

2 472095.47 2302175.78 55°45'22.75" 52°03'59.13" 

3 472103.76 2302176.99 55°45'23.02" 52°03'59.20" 

4 472111.03 2302178.85 55°45'23.25" 52°03'59.31" 

5 472122.33 2302180.54 55°45'23.62" 52°03'59.41" 

6 472126.01 2302181.22 55°45'23.74" 52°03'59.45" 



7 472123.21 2302200.77 55°45'23.65" 52°04'00.57" 

8 472125.19 2302201.05 55°45'23.71" 52°04'00.58" 

9 472123.82 2302208 55°45'23.67" 52°04'00.98" 

10 472102.96 2302204.36 55°45'22.99" 52°04'00.77" 

11 472077.4 2302198.89 55°45'22.17" 52°04'00.46" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, шәһәр зираты адресы буенча 

урнашкан “Зират кәшәнәсе, XIX гасырның 2 нче яртысы” җирле 



(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

картасы (схемасы) 

 

 

 
Шартлы билгеләр: 

                   

              мәдәни мирас объекты 

                                              

             мәдәни мирас объекты территориясе  

 

 

 

 



 

 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, шәһәр зираты адресы буенча 

урнашкан “Зират кәшәнәсе, XIX гасырның 2 нче яртысы” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

картографик тасвирламасы 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, шәһәр зираты адресы буенча 

урнашкан “Зират кәшәнәсе, XIX гасырның 2 нче яртысы” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Җирле әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләре 

түбәндәгечә үтә: 

 

Төньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.9-10-11-12-13-14-15). 

Көньяк-көнчыгыш өлеш: киртә чикләрендә (н.16-17-18-1-2-3). 

Көньяк-көнбатыш өлеш:  киртә чикләрендә (н.4-5). 

Төньяк-көнбатыш өлеш: киртә чикләрендә (н. 6-7-8). 

 

Татарстан Республикасы, Алабуга шәһәре, шәһәр зираты адресы буенча 

урнашкан “Зират кәшәнәсе, XIX гасырның 2 нче яртысы” җирле 

(муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты территориясе чикләренең 

борылыш нокталары таблицасы 

 

Нокталар 

№ 

МСК 16 системасында 

нокталарның координаталары  

 

1984 елгы бөтендөнья геодезик 

координаталар системасында (WGS 

84) нокталарның координаталары 

 X Y Киңлек, B Озынлык, L 

1 472334.81 2300820.27 55°45'30.50" 52°02'41.41" 

2 472316.23 2300816.01 55°45'29.90" 52°02'41.17" 

3 472314.81 2300811.1 55°45'29.86" 52°02'40.89" 

4 472346.17 2300749.81 55°45'30.87" 52°02'37.37" 

5 472356.11 2300710.39 55°45'31.19" 52°02'35.11" 

6 472407.26 2300719.48 55°45'32.85" 52°02'35.63" 

7 472401.47 2300747.65 55°45'32.66" 52°02'37.25" 

8 472395.82 2300746.2 55°45'32.48" 52°02'37.17" 

9 472388.57 2300783.34 55°45'32.24" 52°02'39.29" 



10 472356.11 2300781.04 55°45'31.19" 52°02'39.16" 

11 472369.28 2300826.52 55°45'31.62" 52°02'41.77" 

12 472358.76 2300830.13 55°45'31.28" 52°02'41.98" 

13 472353.68 2300829.6 55°45'31.11" 52°02'41.95" 

14 472349.18 2300827.06 55°45'30.97" 52°02'41.80" 

15 472346.26 2300823.03 55°45'30.87" 52°02'41.57" 

16 472343.41 2300822.15 55°45'30.78" 52°02'41.52" 

17 472343.27 2300822.73 55°45'30.78" 52°02'41.55" 

18 472334.69 2300820.75 55°45'30.50" 52°02'41.44" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

______ел_____боерык

ка        2нче кушымта 
 

Алабуга шәһәре территориясендә урнашкан җирле (муниципаль) әһәмияткә 

ия мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалану режимы 

 

Мәдәни мирас объектының территориясе чикләрендә түбәндәгеләр рөхсәт 

ителә: 

мәдәни мирас объектының физик яктан саклануын тәэмин итүгә юнәтелгән 

саклау эшләре үткәрү, шул исәптән, консервацияләү, ремонтлау, 

реставрацияләү һәм һәм заманча файдалануга яраклаштыру; 

мәдәни мирас объектларының бөтенлегенә зыян салмаган һәм мәдәни 

мирас объектын бүгенге шартларда кулланылуын тәэмин итү мөмкинлеге 

биргән хуҗалык эшчәнлеге алып бару; 

мәдәни мирас объектын сак предметын тәшкил итүче үзенчәлекләрен 

үзгәрмичә рөхсәт ителгән функциональ файдалану төрләре нигезендә заманча 

куллану өчен яраклаштыру; 

булган инженер инфраструктурасы объектларын капиталь ремонтлау 

(тышкы су белән тәэмин итү челтәре, канализацияләр, җылылык, газ, электр 

белән тәэмин итү, телефонлаштыру); 

төзекләндерү: мәйданчыкларга, якын килү һәм транспорт узу урыннарына 

традиөион материаллар (таш, гранит һәм табигый материлага охшаш башка 

материаллар) түшәү; тарихи мохит элементлары характеристикаларына җавап 

бирә торган аерым урнаштырылган яктырту җайланмаларыннан файдалану; 

яшелләндерү: агачларның кыйммәтле төрләрен саклап калу; 

мәдәни мирас объектлары фасадларында мәйданы 0,4 квадрат метрдан 

артмаган мәгълүмати язулар һәм билгеләмәләрне мәдәни мирас объектының 

беренче катыннан да югары күтәрмичә урнаштыру; 

Россия Федерациясенең 1992 елның 7 февралендә кабул ителгән № 2300-1 

“Кулланучылар хокукларын яклау турында”гы Законы нигезендә кулланучыга 

әзерләүченең (башкаручы, сатучы) атамасы турындагы мәгълүматны җиткерү 

өчен бинаның, корылманың беренче катында мәйданы 0,3 квадрат метрдан 

артмаган вывеска һәм реклама конструкцияләре урнаштыру; 

Тарихи-архитектур тикшеренүләр нигезендә махсус эшләнгән проектлар 

буенча киосклар, өслекләр, кече архитектур формалар урнаштыру; 

 

Түбәндә рөхсәт ителгән файдалану төрләре нигезендә булган капиталь 

төзелеш объектлары исемлеге тәкъдим ителә, шулай ук җир участокларыннан 

файдалану (капиталь төзелеш объектлары төземичә һәм капиталь булмаган 

корылмалар урнаштырмыйча): 



- торак биналар (код 2.0) 

- сәламәтлек саклау (код 3.4); 

- белем бирү һәм мәгариф (код 3.5); 

- мәдәни үсеш (код 3.6); 

- дини файдалану (код 3.7); 

- иҗтимагый идарә (код 3.8); 

- фәнни эшчәнлекне тәэмин итү (код 3.9); 

- эшлекле идарә объектларын урнаштыру д 4.1); 

- кибетләр(код 4.4); 

- җәмәгать туаклануы (код 4.6); 

- кунакханә хезмәте күрсәтү (код 4.7); 

- ял (рекреация) (код 5.0); 

- парклар, скверлар, мәйданнар, бульварлар, яр буе урыннарын урнаштыру  

(код 12.0). 

Алда аталган эшләр Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы 

тарафыннан килештерелгән мәдәни мирас объектларын саклап калу буенча 

проект документларны әзерләү һәм эшләр башкару буенча йөкләмәләр, 

күрсәтелгән эшләрнең башкарылуын Татарстан Республикасы Мәдәният 

министрлыгы контрольдә тоткан очракта – проект документлары, нигезендә 

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан мәдәни мирас 

объектын саклау эшләре үткәрергә язмача рөхсәт кәгазе нигезендә башкарыла. 

 

Җирле (муниципаль) әһәмияткә ия мәдәни мирас объектлары территориясе 

чикләрендә түбәндәге эшләр тыела: 

капиталь төзелеш объектлары һәм аларның өлешләрен урнаштыру, шулай 

ук проектлау, җир казу, төзелеш, хуҗалык һәм мәдәни мирас объектларын 

саклау белән бәйле булмаган башка эшләр башкару; 

мәдәни мирас объектлары фасадында һәм түбәсендә кондиционерлар, зур 

күләмле антанналар һәм башка инженер җиһаз элементлары урнаштыру; 

инженер инфраструктурасы объектлары (суүткәргечнең тышкы челтәре, 

канализация, җылылык, электр белән тәэмин итү, телефонлаштыру) җир 

өстеннән үткәрү;  

ачык һәм ябык машина кую урыннарын көйләү; санитар кисүләрдән тыш 

агачларның кыйммәтле төрләрен кисү. 

 

 

 
 


